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Neziskovka podala trestní oznámení na Ministerstvo
dopravy pro obecné ohrožení
Praha, 5.dubna 2010 – Nezisková organizace Acta non verba(1) podala v pondělí 5. dubna trestní
oznámení na úředníky Ministerstva dopravy. Předmětem trestního oznámení je podezření ze
spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti(2). Toho se úředníci měli dopustit tím, že
na rychlostní silnici R7 z Prahy na Slaný povolili billboard, který byl příčinou hromadné dopravní
nehody.
K nehodě(3) došlo dne v pondělí 22. února 2010 na 7,5 km ve směru Slaný. První nehodou byla
kolize červeného vozidla s billboardem. Následně došlo ke střetu 12 automobilů.
Ředitel společnosti Acta non verba, Vojtěch Razima tvrdí: „Každý billboard, musel někdo postavit
a ve většině případů i povolit. V tomto případě to byli úředníci Ministerstva a spáchali tak trefný čin
obecného ohrožení, protože billboard je evidentně nebezpečný a jeho umístění ignoruje zákon i
zdravý rozum. Trestní oznámení je zcela na místě. Řidič autobusu, který bude řídit opilý a způsobí
nehodu, bude odsouzen pro obecné ohrožení. Stejně tak by měli být odsouzeni úředníci
ministerstva.“
Billboard, který nehodu způsobil, je zpět na svém místě(4). Ředitel Razima k tomu dodává:
„Považujeme to za výsměch veřejnosti. Otrlým úředníkům z ministerstva patrně nevadí, že jimi
povolený billboard způsobil hromadnou dopravní nehodu, jedno středně těžké zranění a mnoho
menších. Nejspíš jim ani nevadí, že frekventovaná R7 byla na několik hodin zcela uzavřena.
Netrápí je, že zásah hasičů a sanitek stál přinejmenším stovky tisíc z našich kapes. Kdyby je něco
z toho trápilo, asi by ten samý billboard nestál znovu“
Společnost Acta non verba se problematikou nebezpečných billboardů zabývá dlouhodobě. Vedle
této kauzy se společnost angažuje proti billboardům v Praze a na Pardubicku. Podrobnosti jsou
k dispozici na webových stránkách společnosti www.kverulant.org Cílem společnosti je naprostý
zákaz billboardů na dálnicích a jejich výrazné omezení všude jinde. Ředitel Razima to komentuje:
„Ročně se u nás stane přibližně 20 000 nehod, při kterých se vozidlo střetne s pevnou překážkou.
Tímto způsobem umírá více než 200 lidí ročně. Nevíme, kolik těchto lidí zabily billboardy, policie to
nesleduje. Kdyby billboardy zabily jen jednoho člověka, je to dost na jejich úplné zrušení. O co
dobrého jejich zrušením přijdeme? Komu se bude stýskat po lživých slibech politiků a reklamě na
věci, které nepotřebujeme?
Další informace:
Vojtěch Razima, ředitel společnosti Acta non verba, o.p.s.
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e-mail: info@kverulnat.org
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Poznámky pro editory:
1. Společnost Acta non verba byla založena v roce 2009. Jde o „watchdog“ organizaci. Cílem je
vyvolávat tlak veřejnosti, tento tlak podporovat, koordinovat a uplatňovat a tak dosahovat
pozitivních změn ve veřejném životě. Latinský název Acta non verba lze přeložit: „Ne slova,
ale činy.“ Projekt „Nebezpečné billboardy“ podpořila zejména nadace Open Society Fund.
2. Obecné ohrožení z nedbalosti § 273
(1) Kdo z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo
těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní
požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně
nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo
kdo z nedbalosti takové obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo zákazem činnosti bude pachatel
potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví, b) spáchá-li
takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání,
postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, (…….)
3. K nehodě došlo dne v pondělí 22. února 2010 v přibližně 7:00 hodin na 7,5 km rychlostní
komunikace R7 ve směru Slaný. První nehodou byla kolize červeného vozidla s billboardem.
Řidička červeného vozidla se nemohla z vozidla dostat. Byla přivolána policie a hasiči. Celkem
došlo ke střetu 12 automobilů, z toho 2 nákladních, 2 dodávkových a 8 osobních, mezi kterými
bylo i vozidlo policie. Velitel zásahu na místo ihned povolal posilové jednotky všech základních
složek IZS. Do jejich příjezdu prováděli hasiči předlékařská ošetření zraněných, zajištění místa
z důvodu zabránění dalších řetězových střetů a protipožární opatření u nabouraných vozidel.
Při nehodě došlo k několika drobným zraněním, ošetřeným na místě a jednomu středně
těžkému zranění řidiče dodávkového vozidla, který byl posádkou záchranné služby převezen
od
pražské
nemocnice.
Fotografie
a
video
jsou
k dispozici
na
adrese
http://www.hzskladno.cz/index.php?det=1105 Ukázka:

4. Fotografie z 19.3.2010, autor www.kverulant.org Další fotografie jsou po dohodě k dispozici
na adrese http://www.kverulant.org/billboardy.html
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